
Protokół Nr XII/19 
sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

z dnia 30 września 2019 r. 
 
 
XII sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbyła się w dniu  
30 września 2019 roku w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego przy Al. Cieplińskiego 4 w Rzeszowie.  
 

Sesja rozpoczęła się o godzinie 12:15. 

 
Przewodniczący Sejmiku stwierdził na podstawie listy obecności, że na sali jest 
wymagane quorum radnych, wobec czego Sejmik może obradować i podejmować 
prawomocne uchwały. 
 
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.  
 
Lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 
 
Zawiadomienie o zwołaniu sesji Sejmiku stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 
 
Przewodniczący Sejmiku powitał serdecznie zaproszonych gości, radnych oraz 
przedstawicieli prasy, radia i telewizji. Gośćmi sesji byli m.in. uznani sportowcy, 
rodzina i przyjaciele Zasłużonego dla Województwa Podkarpackiego, wśród nich: 
Edward Kazimierski z córką Elżbietą, piłkarze złotej drużyny Stali Mielec Grzegorz 
Lato, Jan Domarski, Witold Karaś, Włodzimierz Gąsior i Krzysztof Rześny, Andrzej 
Bińkowski były prezes Stali Mielec oraz wiceprezydent Mielca Adrianna Miłoś a także 
osoby związane z Zespołem Pieśni i Tańca „Ostrowiacy”. 
 
W związku z brakiem uwag do porządku obrad sesji Przewodniczący Sejmiku 
przystąpił do realizacji porządku obrad sesji. 
 
Wręczenie Brązowych Medali „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” pani Barbarze 
Blok i panu Andrzejowi Rusinowskiemu – członkom Zespołu Pieśni i Tańca 
„Ostrowiacy”.  
 
Pan Marszałek Władysław Ortyl w swoim wystąpieniu podkreślił dorobek  Zespołu 
Pieśni i Tańca „Ostrowiacy z okazji 40 rocznicy jego powstania. Złożył gratulacje 
członkom zespołu oraz zasłużonym, którzy jak podkreślił zostali odznaczeni na 
wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Pan Marszałek podkreślił, że  w 
uznaniu twórczej pracy i długoletniej działalności artystycznej Zespół został 



wyróżniony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego nagrodą w dziedzinie 
kultury w 2019 roku. 
 
Następnie głos zabrała radna Anna Huk, która wygłosiła laudacje na cześć pani 
Barbary Blok i pana Andrzeja Rusinowskiego. 
Poinformowała, że pani Barbara Blok z zespołem Ostrowiacy związana jest od 40 lat, 
pasję zaszczepił w niej ojciec Franciszek Blok - założyciel „Ostrowiaków”. Była 
tancerką, a od ponad 20 lat pełni funkcję choreografa i kierownika artystycznego. 
Pod kierunkiem Pani Barbary zespół był wielokrotnie podziwiany w Polsce i za 
granicą, szczególnie za wykonanie polonezów, krakowiaków i suity łowickiej. 
Artystycznym dopełnieniem prezentacji tanecznych jest szczególna dbałość pani 
Barbary o stroje ludowe i narodowe. Barbara Blok jest instruktorem dziecięcych i 
młodzieżowych grup tanecznych w Baszni Dolnej, Zespole Tańca Ludowego 
„Jarosławiaki” w Zapałowie i w Racławówce. W 1994 roku została odznaczona 
odznaką – Zasłużony Działacz Kultury.  
 
Pan Andrzej Rusinowski – drugi uhonorowany brązowym medalem „Gloria Artis” jest 
od 12 lat kierownikiem kapeli Zespołu Pieśni i Tańca „Ostrowiacy”. Wraz z innymi ma 
na swoim koncie prezentacje dorobku artystycznego na festiwalach muzyki i tańca 
ludowego w Polsce, Bułgarii, Estonii, na Litwie, w Łotwie, w Finlandii i w Turcji. Od 
kilkudziesięciu lat jest nauczycielem gry na kontrabasie w Zespole Państwowych 
Szkół Muzycznych im. Artura Malawskiego w Przemyślu. Gra także w Przemyskiej 
Orkiestrze Kameralnej Capella Premisliensis, która koncertowała m.in. we Lwowie i w 
Kamieńcu Podolskim. Jest autorem aranżacji utworów, prezentowanych podczas 
Jubileuszu 30-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca „Ostrowiacy” w 2009 roku. 
Dba o najpiękniejsze brzmienie i najwyższy poziom artystyczny wykonywanych 
utworów, mając szczególnie na względzie pielęgnowanie muzyki i tańca ludowego 
wśród młodego pokolenia. W 1994 roku został uhonorowany odznaką – Zasłużony 
Działacz Kultury.  
 
Po wystąpieniu radnej Przewodniczący Sejmiku poprosił panią Barbarę Blok i pana 
Andrzeja Rusinowskiego przed stół prezydialny celem odbioru medali „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”. 
 
Marszałek Województwa wręczył członkom Zespołu Pieśni i Tańca „Ostrowiacy” 
medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Członkowie Zarządu Województwa oraz 
Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Sejmiku z tej okazji złożyli gratulacje 
odznaczonym. 
 
Pani Barbara Blok podziękowała Kapitule za wyróżnienie jej oraz zwrócenie uwagi 
na jej pracę na rzecz Zespołu Pieśni i Tańca „Ostrowiacy”. Podkreśliła, że jest  ono w 
dużym stopniu zasługą jej taty, który zespół stworzył, jest także zasługą tych młodych 
ludzi, którzy nie wstydzą się „ludowizny”. Stwierdziła ponadto, że ta wspólna praca 



wielu ludzi, zaangażowanie i pasja przekładają się na sukcesy i stoją za tym 
wyróżnieniem.  
 
Przewodniczący Sejmiku zaprosił zebranych na występ zespołu, który jak 
zaznaczył będzie miał miejsce w przerwie pomiędzy sesjami.   
 
Wręczenie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” 
panu Edwardowi Kazimierskiemu. 
      
Przewodniczący Sejmiku tytułem wstępu odczytał uchwałę NR XI/207/19 Sejmiku 
Województwa Podkarpackiego z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie nadania ” 
panu Edwardowi Kazimierskiemu Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa 
Podkarpackiego. 
 
Następnie zebrani obejrzeli film poświęcony panu Edwardowi Kazimierskiemu. 
 
Marszałek Władysław Ortyl wygłosił  laudację na cześć pana Edwarda 
Kazimierskiego. Pan Marszałek podkreślił, że ma dzisiaj zaszczyt i olbrzymią 
satysfakcję, że honorowa odznaka „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” 
wręczona zostanie Edwardowi Kazimierskiemu, dzięki któremu nasz region, 
kojarzony jest nie tylko z lotnictwem, ale także z największymi sukcesami 
sportowymi. Kierował bowiem Fabrycznym Klubem Sportowym Stal Mielec w okresie 
jego największej świetności. Pan Edward Kazimierski pochodzi z Zawady koło 
Połańca, ale szkołę ukończył w Ropczycach, skąd trafił do mieleckiej WSK. Były to 
lata 50. i 60. ubiegłego stulecia, a więc dość specyficzny okres w naszej historii. Gdy 
objął funkcję kierownika Wydziału Ekspedycji Technicznej, obowiązkowo 
przydzielono mu dodatkową społeczną funkcję. Został kierownikiem sekcji 
bokserskiej Stali, choć za boksem szczególnie nie przepadał. W krótkim jednak 
okresie, bokserzy Stali zaczęli przewyższać inne sekcje klubu nie tylko pod 
względem sportowym, ale również organizacyjnym. Młodzież chętnie korzystała z 
zajęć sportowych, klub przyjmował coraz więcej młodych sportowców co 
organizacyjnie przekraczało jego możliwości. Po pierwszych sukcesach, takich jak 
awans piłkarzy i siatkarzy do ekstraklasy, przyszły porażki i degradacja aż do III ligi.  
W 1967 roku doszło do kluczowych zmian w klubie. Powołano nowy zarząd, a 
Edwardowi Kazimierskiemu powierzono rolę urzędującego wiceprezesa ds. 
organizacyjnych. Nowy wiceprezes nakreślił plan, który nie zakładał oczywiście 
sukcesów i medali, ale przede wszystkim organizację warunków do jak najlepszego 
uprawiania sportu. Sukcesy okazały się być kwestią czasu. Na początku ograniczono 
liczbę sekcji, postawiono na konkretne dyscypliny. Wykupiono tereny wokół stadionu 
żeby powiększyć bazę sportową, a także rozpoczęto budowę klubowego hotelu. Aby 
klub mógł z dobrej strony pokazać się w kraju Edward Kazimierski postarał się także 
o organizację ważnych imprez, jak mecze reprezentacji młodzieżowych czy piłkarski 
finał mistrzostw Polski juniorów. W 1969 roku w Mielcu odbyły się Mistrzostwa Polski 



w boksie, wtedy jedno z większych wydarzeń, cieszących się dużym 
zainteresowaniem kibiców i mediów. Mielec zaskoczył wszystkich poziomem 
organizacji. Przegląd Sportowy, nieskory do pochwał  pisał -  „Porównując 
organizację turnieju mieleckiego z ostatnimi mistrzostwami Europy, muszę przyznać, 
że powiatowy Mielec o kilka dobrych długości wyprzedził sławny Rzym”.  Edward 
Kazimierski wielokrotnie wspominał, że mistrzostwa te dały mu mnóstwo motywacji 
do dalszej pracy. Jako wiceprezes, uporządkował organizacje drużyn seniorskich. 
Szczególnie traktowani byli piłkarze, ale wymagania wobec nich również wzrosły. W 
trakcie prezesury Edwarda Kazimierskiego skończyły się nieustanne zmiany 
trenerów. Zatrudniono młodego ambitnego Andrzeja Gajewskiego, który w ciągu kilku 
lat poprowadził ten sam zespół od III ligi, przez awans do ekstraklasy, aż do 
mistrzostwa Polski w 1973 r. Tak zasłużony, ale nieoczekiwany sukces, zmusił 
Edwarda Kazimierskiego do przyspieszenia modernizacji, bo stadion nie był w stanie 
przyjąć tyle widzów, ilu było chętnych. Dochodziło do tego, że na mecz, który 
zaczynał się o godz. 16.00 ludzie przychodzili zająć miejsca już o 9.00. Żeby 
zatrzymać najważniejszych sportowców, dzięki staraniom Edwarda Kazimierskiego w 
Mielcu powstał punkt konsultacyjny warszawskiej AWF. Korzystali z niego sportowcy 
z innych miast regionu. Także w tym czasie wprowadzono obowiązkową naukę 
pływania w II klasach szkół podstawowych, co było ewenementem na skalę kraju.   
Lata 70. to pasmo sukcesów sportowych. Trudno w to dziś uwierzyć, ale w latach 
1972-78 piłkarze, siatkarze i piłkarze ręczni jednocześnie występowali w ekstraklasie. 
Grzegorz Lato w 1974 został najlepszym strzelcem mistrzostw świata. Jeżeli do 
mieleckich sukcesów dołożymy tytuły mistrzów kraju siatkarzy i koszykarzy Resovii, 
otrzymamy obraz dawnej Rzeszowszczyzny jako potęgi w polskim sporcie.   Wiosną 
1976 roku Stal zagrała w ćwierćfinale Pucharu UEFA i był to ostatni występ polskiej 
drużyny w tych rozgrywkach na tak wysokim szczeblu. Jesienią podejmowała w 
Mielcu Real Madryt. Pamiętnym dla rywali momentem była wizyta „Królewskich” w 
kościele pw. Św. Mateusza dokąd zabrał ich Edward Kazimierski. Kolejnym etapem 
modernizacji obiektów, którą prowadził była budowa boisk treningowych i sztucznego 
oświetlenia. Pan Marszałek podkreślił, że Edward Kazimierski cieszy się wielkim 
szacunkiem mieszkańców Mielca i kibiców oraz byłych podopiecznych. Zasłużył na 
to ciężką pracą dla klubu i społeczności. Nie traktował działalności w sporcie jako 
sposobu na wzbogacenie.   Wiedzie spokojne życie emeryta, od lat w tym samym 
skromnym mieszkaniu, otoczony rodziną. Wciąż jest osobą pracowitą, bardzo 
skromną i bardzo religijną.  Praca i sukcesy Edwarda Kazimierskiego były 
wielokrotnie doceniane. Za wybitne zasługi na rzecz polskiego sportu i mieleckiego 
środowiska wyróżniony został m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Odznaką 100-lecia Sportu Polskiego (1968), Złotą Odznaką „Zasłużonego 
Działacza Kultury Fizycznej” (1973) i Medalem 80-lecia PZPN (1999). W tym roku 
minęło dokładnie 80 lat od powstania Stali Mielec. Jubileusz jest zatem okazją aby 
uhonorować osoby, które tworzyły piękną  historię tego klubu. Dlatego dzisiaj Edward 
Kazimierski dołącza do grona Zasłużonych Dla Województwa Podkarpackiego.   
 



Po wystąpieniu Marszałka Przewodniczący Sejmiku poprosił pana Edwarda 
Kazimierskiego przed stół prezydialny celem odbioru odznaki „Zasłużony dla 
Województwa Podkarpackiego”. 
 
Marszałek Województwa wraz z Zarządem oraz Przewodniczący Sejmiku z 
Wiceprzewodniczącymi wręczyli panu Edwardowi Kazimierskiemu odznakę oraz 
kwiaty. 
 
Dopełnieniem uroczystości było wykonanie pamiątkowych zdjęć z panem Edwardem 
Kazimierskim. odznaczonym.  

Pan Edward Kazimierski podziękował Sejmikowi za wyróżnienie go odznaką 
Honorową „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”. Przybliżył zebranym swój 
życiorys a następnie pracę na rzecz Klubu Sportowego Stal Mielec. Poinformował, ze 
bardzo długo czekał na urządzenie Izby Pamięci Fabrycznego Klubu Sportowego i 
Ś.p. Prezydent Kozdęba pozwolił mu wykonać to zadanie. Przez 2 lata dostarczał 
materiały firmie Raj, która drukowała plansze przedstawiające historię klubu, który 
istniał 58 lat. 18 lutego 2016 roku przy udziale dużej grupy kibiców Izba Pamięci 
została przekazana gospodarzowi obiektu tj. MOSiR. Pan Kazimierski pokazał 
zebranym album, który jest kopią Izby Pamięci (90 portretów) i został rozprowadzony 
przez wspomnianą firmę wśród kibiców.  
Poinformował, że 2019 rok to 80. rocznica Stali Mielec i władze powiatu i miasta 
starają się zorganizować imprezę z tej okazji. Pan Kazimierski w swoim wystąpieniu 
podkreślił, że jest wzruszony i zaszczycony z tytułu wręczenia mu odznaki, 
zaznaczył, że cieszy się, że może tu być wśród rodziny i kolegów, wśród przyjaciół, 
którzy tyle dobrego zrobili dla Mielca. Podkreślił, że Klub zawsze był i pozostał dla 
niego niezwykle ważnym momentem życia. I chociaż sam nie był sportowcem a 
sympatykiem sportu, ale to właśnie sport na lata zdominował jego życie. 
 
Pan Grzegorz Lato  podziękował władzom Podkarpacia za wyróżnienie tak ważnej 
osoby, jaką jest pan prezes Kazimierski Zwrócił się do Edwarda Kazimierskiego, że 
dzisiaj jest jego dzień i życzy mu aby doczekali wspólnie jak Stal Mielec awansuje do 
ekstraklasy, życzył mu również dużo,  zdrowia podkreślając iż zawsze będzie w 
pamięci zebranych.  
 
Przewodniczący Sejmiku poprosił przed stół prezydialny Księdza Roberta Łuca, 
który odebrał od Przewodniczącego Sejmiku i Zarządu pamiątkową replikę „Dzwonu 
Niepodległości” i w imieniu zespołu podziękował za jego uhonorowanie. 
 
 
 
 
 



Zamknięcie sesji. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Sejmiku zamknął 
obrady XII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji i wydał polecenie 
wyprowadzenia sztandaru Województwa Podkarpackiego.  
 
Sesja zakończyła się o godzinie 13.05. 
 
 
 
   Przewodniczący Sejmiku 
  Województwa Podkarpackiego 
        
 
        Jerzy Borcz 
 
 
 
Protokołowała: 
 
Iwona Kiełbasa 


